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Welkom en mededelingen 
 

Psalm 66: 1, 3, 7  Breek, aarde, uit in jubelzangen 
 

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 

Gods glorierijke naam ter eer. 

Laat van alom Hem lof ontvangen. 

Geducht zijn uwe daden, Heer. 

Uw tegenstanders, diep gebogen, 

aanvaarden veinzend uw beleid. 

Heel d' aarde moet uw naam verhogen, 

psalmzingen uwe majesteit. 

 

3. Doe onze God uw loflied horen, 

gij volken, zingt alom op aard, 

looft Hem door wie wij zijn herboren, 

die ons voor wank'len heeft bewaard. 

Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 

zoals men erts tot zilver smelt. 

Gij die ons, aan het vuur ontheven, 

gelouterd voor uw ogen stelt. 

 

7. De naam des Heren zij geprezen! 

Hij, die getrouw is en nabij, 

heeft mijn gebed niet afgewezen. 

De Heer is goed geweest voor mij. 
 

Stil gebed  Votum  Groet 
 

In memoriam en stil moment 
 

Evangelische Liedbundel 235  Neem Heer, mijn beide handen 
 

Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind, 

tot ik aan d'eeuw'ge stranden de ruste vind! 



 

En blijft m'ook soms verborgen uw grote macht, 

Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht. 
 

Kindermoment   ‘Wel of geen straf?’ 
 

Hemelhoog 691  Vertel het aan de mensen 
 

Vertel het aan de mensen 

Wie liefde heeft - Jezus! 

Vertel het aan de mensen  

Wie vrede geeft - Jezus! 

Vertel het aan de mensen 

Dat Jezus leeft 

Vertel het aan de mensen 

 

Want iedereen moet weten  

Wie liefde heeft - Jezus! 

Want iedereen moet weten  

Wie vrede geeft - Jezus! 

Want iedereen moet weten 

Dat Jezus leeft 

Iedereen moet weten 

Vertel het aan de mensen 
 

Mattheüs 7: 1-5 
 

1 Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2 Want op grond van het 

oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, 

zal jou de maat genomen worden. 3 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je 

broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 4 Hoe kun je tegen hen 

zeggen: "Laat mij de splinter uit je oog verwijderen," zolang je nog een balk in je eigen 

oog hebt? 5 Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp 

genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.  
 

Hemelhoog 352  Jezus’ liefde voor mij 
 

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft. 

Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft. 

U heeft mij in liefde aanvaard,  

die mijn hart veranderd heeft.  



 

U heeft mij rechtvaardig verklaard,  

wat mij rust en vrede geeft. 

 

Al wat ik ben,  

dank ik aan Hem:  

aan Jezus’ liefde voor mij.  

Zolang ik besta,  

volg ik Hem na;  

krijgt Hij gestalte in mij. 

 

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.  

Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt. 

Heer, werk met genade in mij: 

dat mijn hart U niet bedroeft. 

Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 

uw genade is mij genoeg. 

 

Al wat ik ben,  

dank ik aan Hem:  

aan Jezus’ liefde voor mij.  

Zolang ik besta,  

volg ik Hem na;  

krijgt Hij gestalte in mij. 

 

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen.  

U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.  

U heeft mij de liefde verklaard, 

die mijn hart veroverd heeft. 

U bent mijn bewondering waard:  

U bent alles waar ik voor leef! 

 

Al wat ik ben,  

dank ik aan Hem:  

aan Jezus’ liefde voor mij.  

Zolang ik besta,  

volg ik Hem na;  

krijgt Hij gestalte in mij. 



 

 

Al wat ik ben,  

dank ik aan Hem:  

aan Jezus’ liefde voor mij.  

Zolang ik besta,  

volg ik Hem na;  

krijgt Hij gestalte in mij. 
 

Gebed 
 

Daniël 3: 1-18 
 

1 Op een dag gaf koning Nebukadnessar opdracht een gouden beeld te maken, zestig el 

hoog en zes el breed, en hij liet het opstellen in de provincie Babel, in de vlakte van Dura. 

2 Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, 

schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies; ze 

moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht. 

3 De satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, 

magistraten en alle bestuurders van de provincies kwamen bijeen om het beeld dat 

koning Nebukadnessar had opgericht in te wijden. Ze stelden zich op voor het door 

Nebukadnessar opgerichte beeld. 4 Een heraut riep met luide stem: 'Volken en naties, 

welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. 5 Zodra u de muziek hoort van hoorn, 

panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en 

buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar heeft opgericht. 

6 Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid.' 

7 En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, zodra ze de muziek 

van hoorn, panfluit, lier, luit, citer en andere instrumenten hoorden, en bogen zij in 

aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht. 8 Enkele 

Chaldeeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeeërs te 

beschuldigen. 9 Ze zeiden tegen koning Nebukadnessar: 'Majesteit, leef in eeuwigheid! 

10 U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, 

dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet neervallen en het gouden 

beeld moet aanbidden, 11 en dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden 

gegooid. 12 Er zijn enkele Judese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel 

hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw 

bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u 

hebt opgericht.' 13 Nebukadnessar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en 

Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, 14 voer 

Nebukadnessar uit: 'Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet 

vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht?  

15 Luister goed, als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, 

luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in 



 

aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb ... Maar weigeren jullie te 

buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zal 

jullie dan uit mijn handen kunnen redden?' 16 Sadrach, Mesach en Abednego zeiden 

hierop tegen de koning: 'Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te 

beantwoorden, 17 want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw 

handen kan redden, zal hij ons redden. 18 Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet 

dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat 

u hebt opgericht.'  
 

Gezang 118: 1 
 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aard' en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heilge gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 
 

Verkondiging  ‘Buigen of Barsten 
 

Hemelhoog 347  Jezus alleen 
 

Jezus alleen, ik bouw op Hem. 

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 

Door stormen heen hoor ik zijn stem, 

dwars door het duister van de nacht. 

 

Zijn woord van liefde dat mij sust 

verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 

Mijn vaste grond, mijn fundament; 

dankzij zijn liefde leef ik nu. 

 

Jezus alleen werd mens als wij; 

klein als een kind, in kwetsbaarheid. 

Oneindig veel hield Hij van mij, 

leed om mijn ongerechtigheid. 

 

En door zijn offer werd ik vrij, 



 

Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 

ontnam de dood zijn heerschappij; 

dankzij zijn sterven leef ik nu. 

 

Daar in het graf, in dood gehuld, 

leek al zijn macht tenietgedaan. 

Maar, o die dag, dat werd vervuld: 

Jezus, de Heer is opgestaan! 

 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid 

ben ik van vloek en schuld bevrijd. 

Ik leef in Hem en Hij in mij; 

dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 

 

Geen levensangst, geen stervensnood; 

dat is de kracht, waar ik in sta. 

Van eerste stap tot aan de dood 

leidt Hij de weg waarop ik ga. 

Geen duivels plan of aards bestaan 

kan mij ooit roven uit zijn hand. 

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 

in die verwachting houd ik stand. 

In Hem alleen, in Hem alleen! 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Hemelhoog 399: 1, 2  Samen in de Naam van Jezus 
 

1. Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot zijn eer. 

 



 

2. Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

En zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 

omdat Hij er over waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 
 

Zegen 
 

De collecte voor deze week:  

Mocht u een bijdrage willen geven voor het kerkenwerk in de 

Oosterkerk, dan kan dit  door gebruik te maken van het 

bankrekeningnummer: NL08RABO0300142161, t.n.v. College van 

Kerkrentmeesters.  

U kunt het gewenste doel vermelden bij de opmerkingen, bv. 

Videosysteem Oosterkerk; Jeugdwerk eigen wijk; Collectebonnen; muziekteams. 
 

Wilt u diaconale projecten steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken 

op bankrekening: NL95RABO0300120516 

t.n.v. Diaconie. Ook hier mag weer een gewenst doel vermeld worden, 

zoals avondmaalscollecte; bloemengroet; vrouwenraad; Paulien Naber. 

 

Volgende dienst is online: 

21 februari 2021, Kerkdienst : 10 uur: Dhr. E. Kramer 

 

De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 

Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv  

Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  

(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 

 

Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 

Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  

Neem dan contact op met: 

Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 

Of de Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 

 

https://www.youtube.com/channel/UCVUpHoZ2S5Lf3QuC6wyftVQ?view_as=subscriber
http://www.oosterkerk.tv/
about:blank

